PROCES - VERBAL
Încheiat azi 27 septembrie 2021
Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi cei 11 membri ai Consiliului Local al comunei
Nădrag.
Secretarul general al comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
Secretarul general al comunei arată că preşedinte de şedinţă este d-na. Andrei Flavia
Ioana.
D-na. Andrei, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa ordinară şi dă citire
ordinii de zi, care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru anul 2021.
2. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei clădirii în care funcţionează
Grădiniţa cu Program Normal Nădrag.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii a unei parcele din terenul înscris
în CF 400173 Nădrag nr. top. 105/1/a/3/1/1.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării contractului de lucrări pentru
repararea mobilierului stradal şi a echipamentelor de joacă din cadrul parcului rustic
situat în localitatea Nădrag.
5. Diverse.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă ordinea de zi cu 11
voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă prezintă punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru
anul 2021 ) prin citirea proiectului de hotărâre . Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune
la vot proiectul de hotărâre . Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind schimbarea destinaţiei clădirii în care funcţionează Grădiniţa cu Program Normal
Nădrag ) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la
vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea dezlipirii a unei parcele din terenul înscris în CF 400173 Nădrag nr. top.
105/1/a/3/1/1) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea achiziţionării contractului de lucrări pentru repararea mobilierului stradal şi
a echipamentelor de joacă din cadrul parcului rustic situat în localitatea Nădrag ) prin citirea
proiectului de hotărâre. Dl. Balaş este de părere că la parcul rustic nu se justifica cheltuiala
întrucât nu sunt atât de mulţi vizitatori ai parcului, şi sugerează că suma prevăzută pentru aceste
reparaţii să fie utilizată pentru reparaţii la parcul din centrul comunei. Primarul arată că pentru
reabilitarea parcului din centrul comunei este în curs de implementare un proiect cu finanţare
europeană. Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru şi 1 vot împotrivă ( Balaş ).
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi Diverse, prin
prezentarea următoarelor adrese şi solicitări:
- Adresa din partea Liceului Traian Grozăvescu pentru desemnarea reprezentanţilor
Consiliului local şi ai primarului, care vor face parte din Consiliul de Administraţie al Liceului
Tehnologic „Traian Grozăvescu” şi din Comisiile din cadrul liceului. Primarul face
următoarele propuneri:
- Reprezentanţi în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic „Traian Grozăvescu”
din partea Consiliului Local al comunei Nădrag : Lăzărescu Răzvan Cristian, Schöner Emil
Alexandru si Ungur Vasile

-

Reprezentant în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic „Traian Grozăvescu”
din partea Primarului comunei Nădrag: Buzan Adina.
- Reprezentant din partea Consiliului Local al comunei Nădrag în Comisia pentru
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din cadrul Liceului Tehnologic „Traian Grozăvescu”
Nădrag : Andrei Flavia Ioana.
- Reprezentant din partea Consiliului Local al comunei Nădrag în Comisia pentru
Prevenirea şi Combaterea Violenţei în Mediul Şcolar din cadrul Liceului Tehnologic
„Traian Grozăvescu” Nădrag : Balaş Cristian.
Propunerile primarului sunt supuse la vot şi sunt aprobate cu 11 voturi pentru.
-Cererea d-lui. Szilagyi Marian pentru închirierea unui loc de parcare a autoturismului
personal în zona blocului 14. Primarul propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă
ulterioară urmând a se identifica cu exactitate amplasamentul dorit şi a se verifica situaţia
juridică. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-nei. Costraş Rodica pentru montarea unor bănci pe strada Aleea Teiului între
blocul 17 şi podul de acces la şcoală. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru
- Cererea d-lui. Lungu Paul Doinel prin care solicită repartizarea spre închiriere a unei
locuinţe aflate în proprietatea primăriei. Preşedintele de şedinţă propune includerea cererii pe
lista de priorităţi. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Fira Ion prin care solicită repartizarea spre închiriere a unei locuinţe aflate
în proprietatea primăriei. Primarul propune repartizarea lcuinţei situată pe strada Cornet nr. 18
ap.6. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererile depuse de Vişovan Roxana şi Muntean Angelo prin care solicită ambii
închirierea locunţei proprietate a primăriei situată la adresa str. Turnătorieie bl. 13 ap.4.
Preşedintele de şedinţă supune la vot cererea d-nei. Vişovan. Se votează cu 4 voturi pentru (
Georgescu, Linginari, Andrei şi Peţa ) 1 vot împotriva ( Ungur) şi 6 abţineri ( Balaş, Ionele,
Lăzărescu, Neag, Schoner, Surd ).
Se supune la vot cererea d-lui. Muntean Angelo. Se votează cu 7 voturi pentru (Ungur, Balaş,
Ionele, Lăzărescu, Neag, Schoner, Surd ) şi 4 voturi împotriva (Georgescu, Linginari, Andrei
şi Peţa). În urma votului exprimat, preşedintele de şedinţă constată că apartamentul nr.4 din
blocul 13 se repartizează d-lui Muntean Angelo.
Preşedintele de şedinţă acordă în continuare cuvântul consilierilor care au probleme
la acest punct al ordinii de zi.
- dl. Ionele solicită ca primăria Nădrag să furnizeze materiale pentru lucrări de
reparaţii la capela din cimitirul din Nădrag, arătând că lucrările necesare vor fi exeutate de el
împreună cu mai mulţi voluntari din comună.
- dl. Balaş arată că, curentul pentru iluminatul capelei ar putea fi asigurat cu panouri
solare şi spune ca la o şedinţă ulterioară să prezinte o propunere tehnică în acest sens.
- dl. Ungur solicită ca masa de tenis demontată de pe strada Tineretului să fie
amplasată în parcul din centrul comunei.
Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa ordinara a Consiliului Local al comunei Nădrag.
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